
   
 

   
 

 

Protokoll menighetsrådsmøte 

Dato: 23. februar 2022  kl 19:00-21.30  

Sted: Fjell kirke 

Bevertning: Berit 

Åpning: Signe 

Referent: Ingvild 

Tilstede: Anita Helgerud Johansen, Berit Bastiansen, Jørgen Haugseth (ikke under sak 14 og 
15),Christoffer Tjelle, Eilin Ekeland, Egil Fladmark, Halldis Kirkeng, Ingvild Tågvold Flaten.  

Signe Myklebust tilstede under sak 14 og 15. Kjartan Kversøy tilstede under sak 14.  

Ikke tilstede: Bjørnulf Borge, Christian Theiste, Mariette Korsrud. 

 

Saksliste:    

Sak  9/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 

Sak  10/22 Godkjenning av protokoll 

Protokollene fra møtet 18. januar 2022 er tidligere sendt ut. Ingen kommentarer. 

Vedtak: Protokollene fra møtet 18. januar 2022 er godkjent.  

Sak          11/21  Årsrapport 

Et utkast ligger vedlagt. MR inviteres til å komme med innspill og justeringer før det ferdigstilles av 
staben. 

Vedtak: Årsrapporten ferdigstilles etter MR sine innspill. MR gir sin fulle tilslutning til årsrapporten. 

Sak  12/22 Regnskap 

Vedtak: Årsregnskap 2021 godkjennes. Forslag til årsdisposisjoner godkjennes. 

Sak     13/22  Oppussing av kjelleren 

Menighetsrådet har vedtatt at vi skal pusse opp underetasjen etter hvert som vi har midler til det. En 
liten arbeidsgruppe har hatt en befaring, og foreslår følgende tiltak (I prioritert rekkefølge) 

1. Utbedre/bytte vinduer for å kunne lukke disse helt  
2. Oppretting av dører (hengsler – dørblad – karmer). 
3. Fullføre gjenstående malerarbeider. 
4. Bytte alle termostater med digital avlesning med nattsenking. 
5. Bytte takplater. 
6. Gulvbelegg inngangsparti. 
7. Oppgradere toaletter.  
8. Diverse småting. 

 



   
 

   
 

Som referatet fra møtet med Fellesrådet viser, vil det kunne diskuteres om ikke Fellesrådet har noe 
medansvar for toalettene nede siden det kun er ett toalett oppe. 
Menighetsrådet må beslutte hvem som har ansvar for søknader om midler, og hvem som holder i 
prioriteringen av tiltakene. 

Vedtak: Christoffer Tjelle med bistand av Anita Helgerud Johansen tar et overordnet ansvar for at det 
søkes om midler relevante steder. Jørgen Haugseth utpekes til prosjektleder og holder i trådene på 
opppussingen. Bruk av frivillige vurderes til enkle og avgrensede oppgaver. 

Sak     14/22  Dyrk et vennskap 

Status og videre planer. Signe kommer på møtet, legger det fram. Kjartan Kversøy deltok under 
samtalen. 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.   

 

Sak     15/22  Frivillighetens år 

Hvordan feirer vi 12.juni og hvordan følge opp frivillige og rekruttere nye etter to år med pandemi? 

Vedtak: Diakon tar med seg innspillene fra Menighetsrådet i videre planlegging.    

 

Sak     16/22  Utsatt sak: Permisjonssøknad   

Vedtak: Permisjonssøknad innvilges. 

 

Sak     17/22  Helhetlig menighetsplan 

Christoffer orienterer om muligheten for å delta i pilotprosjekt.  

Vedtak: Menighetsrådet støtter deltagelsen for å være pilotmenighet i helhetlig menighetsplan. 

 

Sak     18/22  Orienteringssaker 

• Møtet med Fellesrådet 7.2.Referatet fra møtet sendes ved. 

• Regnskapsrapport.  

• Kirkelig gravferdshjelp AS 

• Innsettelsesgudstjeneste ny prost 27. mars kl 17. Behov for hjelp med kirkekaffe før, under 

eller etter. Ingvild stiller under kirkekaffen.  

Sak   19/22  Eventuelt 

Ingen saker 

 


